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O DESENVOLVIMENTO DO ENVOLVIDO: ESTRATÉGIAS DE ASCENSÃO 

SOCIAL DE JOVENS NEGROS DE CLASSES POPULARES DE UM 

PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 
 
Resumo 

O presente artigo tem como principal objetivo demonstrar as estratégias e manobras 

utilizadas por jovens negros de um pré-vestibular social em Campos dos Goytacazes para 

fugir da rotulação de envolvimento-com o crime (CECCHETTO, MUNIZ e 

MONTEIRO, 2018a) através da busca por ascensão social utilizando o pré-vestibular 

como passaporte de distinção social, fuga do rótulo e incorporação de um novo habitus 

(BOURDIEU, 2007). Utilizou-se literatura sociológica para reflexões sobre rotulação, 

violências e identidade social além da metodologia qualitativa por meio de observação 

participante e entrevistas semiestruturadas. 

 
Palavras-chave: Juventudes; Violências; Estigma; Educação; Controle Social 

 
 
Abstract 

The main objective of this article is to demonstrate the strategies and maneuvers used by 
young blacks of a social pré-vestibular in Campos dos Goytacazes to escape the labeling 
of involvement-with crime (CECCHETTO, MUNIZ and MONTEIRO, 2018) through the 
search for social ascension using the pre-vestibular as a passport for social distinction, 
escaping the label, and incorporating a new habitus (BOURDIEU, 2007). Sociological 
literature was used to reflect on labeling, violence, and social identity in addition to the 
qualitative methodology through participative observation and semi-structured 
interviews. 

 
 
Keywords: Youths; Violence; Stigma; Education; Social Control 
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1. Introdução 

 
Ser a primeira ou o primeiro da família a acessar o ensino superior público é ainda 

fator de valorização e prestígio para alguns segmentos sociais, e um fator considerado 

central para o alcance das promessas da sociedade capitalista. Isso porque o acesso ao 

ensino superior é um dos maiores gargalos no sistema educacional brasileiro, espaço 

ainda marcado por uma enorme discrepância entre a educação superior e a educação 

básica (ensino médio e ensino fundamental). Apesar de recentes políticas públicas de ação 

afirmativa (cotas)1 e da expansão do ensino superior público e privado 

(como REUNI e PROUNI)2
 

populares e jovens negros3. 

o acesso a ele ainda é difícil para jovens de classes 

Desde os anos 1990, ou ainda no final dos anos 1980 apareceram por todo o Brasil 

os PVS (pré-vestibulares sociais), como parte de um conjunto de iniciativas conduzidas 

por diversos setores da sociedade que, assim como os projetos sociais, sinalizam a 

impaciência e insatisfação com as desigualdades e a lentidão estatal para o enfrentamento 

dessas questões. Os PVS, surgem então, como forma de diminuir as desigualdades sociais 

a partir da tentativa de inserção de jovens oriundos de classes populares no ensino 

superior, sendo formulados a partir de iniciativas populares como evidencia Gohn: 

...O trabalho educativo de formação de lideranças gerou também 
inúmeras iniciativas populares que contribuíram para a organização das 
massas populares, especialmente urbanas, tais como: bibliotecas 
populares, rádios comunitárias, centros culturais de bairros, grupos de 
teatro, inúmeros cursos de formação em centros populares e operários, 
boletins e uma variada gama de mídia alternativa, músicas e concursos 
populares, etc (GOHN 2017, p. 17). 

 
 
 

1 Ver a lei nº 12.711/2012 
 

2 Ver decreto n° 6.096 de 24 de Abril de 2007 sobre o Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais - REUNI e ver a lei n° 11.096 de 13 de Janeiro de 2005 sobre o Programa 
Universidade para Todos – PROUNI. 

 
3 Não pretendo aqui falar sobre a permanência ou a falta de permanência de jovens oriundos de classes 
populares e negros no ensino superior, e menos ainda dos limites e/ou efeitos das políticas de cotas para a 
chegada do nível superior, para ver mais sobre isso, ler o artigo: potencialidades e limites da política de 
cotas no Brasil, da autora Clara Araújo, publicada na revista Estudos Feministas, em 2001. 
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Segundo Gohn (2017, p. 13) “o sujeito é reconhecido – objetivamente, e se 

reconhece – subjetivamente, como membro de uma classe, de uma etnia, parte de um 

gênero, de uma nacionalidade e, muitas vezes, de uma religião, culto ou crença”. Nesse 

sentido, pensando os pré-vestibulares como uma das formas de educação popular da qual 

os sujeitos frequentadores fazem parte de uma classe e etnia definidas pelo seu contexto 

histórico e social, e considerando os PVS influenciados pelas teorias freirianas dos anos 

90, pode-se dizer que os PVS tem como um dos métodos a reflexividade na perspectiva 

de que “o oprimido só se liberta quando adquire a capacidade de refletir sobre as 

condições de sua própria vida e conquista autonomia para realizar seu destino histórico” 

(ibid., p. 13). Isto é, entrar no ensino superior, e nesse caso, estar na condição de pré-

universitário e não apenas vestibulando possibilita a esses jovens se entenderem enquanto 

sujeitos que podem mudar a sua história e a da sua família. 

Os pré-vestibulares sociais – também chamados de populares ou comunitários- 

surgem para diminuir profundas desigualdades no acesso ao ensino superior, como já 

citado. Segundo Zago (2008, p. 151) os grupos sociais tradicionalmente excluídos do 

ensino superior são os negros, moradores de bairros populares e egressos de escolas 

públicas, cuja problemática originou movimentos sociais e/ou pré-vestibulares para tentar 

abarcar esses grupos vistos como vulneráveis na universidade pública. 

Nesse sentido, apresentarei o contexto e a estrutura do pré-vestibular social 

estudado, como ocorre a chegada dos jovens nesse PVS, em sua maioria negros - vistos 

como envolvidos-com (CECCHETO, MUNIZ E MONTEIRO, 2018a) e como essa lógica 

se dá a partir dos símbolos que o indivíduo carrega consigo, identificados no seu local de 

moradia e nas suas relações sociais, além da cor da pele, estética e linguagem verbal e 

corporal4. Ademais, apresentarei os sentidos e estratégias de des-envolvimento que esses 

jovens negros buscam ao fazer parte desse PVS. 

 
 
 
 
 
 
 

4 Resultados parciais do debate proposto acerca da produção e reprodução da categoria envolvidos-com em 
Campos dos Goytacazes foi apresentado no VII Seminário Fluminense de Sociologia (SENRA E 
OLIVEIRA, 2018). 
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2. Chegando ao tema 

Foi através de uma bolsa de iniciação científica concedida pela Faperj5 que essa 

pesquisa foi possível. Enquanto estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense/ ESR - Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional a 

escolha do pré-vestibular Josué Castro6 se deu por entender que seria mais fácil o acesso 

por já conhecer o espaço universitário onde ele está inserido. Esse pré vestibular é fruto 

de um projeto de extensão da UFF que começou em 2011 e funciona ainda em 2020. 

O objetivo principal da pesquisa era demonstrar como os jovens de classes 

populares utilizavam estratégias de ascensão social através do pré-vestibular social, 

porém, como uma demanda do próprio campo observou-se que os jovens frequentadores 

do PVSJC são, em grande parte, negros. Sendo assim, o artigo pretende demonstrar quais 

são os sentidos e significados que os jovens negros frequentadores desse pré-vestibular 

buscam ao fazer parte desse PVS. O artigo se mostra relevante pois há pouca produção 

acadêmica sobre o tema e pensar esse PVS como estratégia de ascensão utilizada por 

jovens negros de classes populares é uma maneira de preencher algumas lacunas das 

desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira. Ao decorrer do artigo, serão 

apresentados maiores detalhes o funcionamento desse PVS e como os jovens se inserem 

nele. 

Aqui, parto da questão problema de que o pré-vestibular funciona como 

passaporte para distinção e ascensão social dos jovens negros frequentadores. A hipótese 

que guia o artigo e que proponho é de que as assim chamadas “juventudes vulneráveis” 

onde, uma parcela significativa é negra, se utilizam do pré-vestibular como mecanismo 

de distinção social pelo viés da ascensão social, pois o jovem negro entra na condição de 

pré-universitário incorporando uma nova identidade social, abdicando, como abordado 

por Goffman (1988) da sua identidade deteriorada e incorporando uma identidade 

pacífica, mesmo que momentaneamente. 

 
 
 

5 O período da bolsa foi de Fevereiro de 2019 à Fevereiro de 2020 e é continuidade da pesquisa iniciada 
por Carolina Alfradique sob a supervisão do professor Rodrigo Monteiro realizada em Macaé, onde a então 
bolsista analisou as estratégias de des-envolvimento dos jovens de um pré-vestibular social da cidade. Aqui, 
a pesquisa teve desdobramentos para a questão racial. Vale ressaltar que, de Setembro de 2019 à Fevereiro 
de 2020 decorreram outros segmentos da pesquisa na cidade da Covilhã - PT por conta de um intercâmbio 
de estudos realizado por mim na Universidade da Beira Interior. 
6 A sigla PVSJC será usada para se referir ao pré-vestibular social Josué Castro. 
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2.1 Metodologia 

Para chegar nos objetivos apresentados, a metodologia escolhida foi a qualitativa 

por meio de entrevistas individuais semi-estruturadas e observação participante no PVS 

em questão, no qual realizei três entrevistas individuais em profundidade. Além disso, 

optei pela pesquisa de campo por meio da observação participante a fim de conseguir 

identificar as primeiras dinâmicas dos usos dos pré-vestibulares e sentidos para os 

usuários desse espaço uma vez que entendo a coleta de dados como uma das principais 

fases da pesquisa de campo (MALINOWSKI, 1978). Me planejei para fazer o campo toda 

semana, durante três dias da semana: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira mas os 

imponderáveis da vida real (ibid.) fizeram com que eu não conseguisse atingir esse 

objetivo, indo apenas um dia por semana - normalmente às terças-feiras. Em relação ao 

período de campo realizado, levei em consideração as problemáticas que a observação 

participante pôde me causar em campo, pois a possibilidade do conflito é permanente e 

tive que negociar com os atores ali presentes (VELHO, 1980) ainda mais porque minha 

posição enquanto jovem pesquisadora certamente interferiu nas práticas exercidas 

naquele local. Ao chegar no campo já sabendo disso, consegui com mais facilidade 

relativizar a minha posição no campo (ibid.). 

Acredito que por ser uma mulher, negra, jovem, estudante universitária e 

pesquisadora ao mesmo em que causou desconfianças por parte dos alunos também me 

ajudou a ganhar a confiança de alguns deles justamente por se identificarem comigo, 

observando em mim alguns marcadores sociais que também dizem respeito à maioria 

deles. 

O período de campo foi realizado durante o período de Março de 2019 à Junho de 

2019, além de frequentar algumas aulas eu também utilizei do recurso de conversas 

informais tanto com os alunos quanto com o coordenador do curso. A ideia inicial era 

continuar o campo no primeiro semestre de 2020 mas por conta da pandemia do novo 

coronavírus isso não foi possível. 

Através da observação de campo e das conversas informais que tive com o 

coordenador e com os alunos do pré-vestibular pude concluir que o PVSJC atende a esse 

mesmo público citado por Zago (2008), mesmo que não tenha necessariamente um 
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recorte socioeconômico para o ingresso dos jovens no pré. O objetivo deste pré-vestibular 

surgido em 2011 por meio de projeto de extensão era justamente diminuir as 

desigualdades sociais existentes entre as juventudes campistas. 

O PVSJC é composto por 14 professores7
 e por dois coordenadores – uma 

professora da graduação da UFF/ESR e um graduando da UFF/ESR que também dá aula 

no pré-vestibular –, possui uma sala pequena em um dos blocos da universidade que é 

dividida com outro projeto de extensão da universidade onde funciona a coordenação em 

si do PVSJC. Em todas as vezes em que fui a essa sala, estava o coordenador graduando 

da UFF/ESR. Essa sala é estreita e possui dois armários, uma mesa com um computador 

e uma impressora (que segundo o coordenador adquiriram no ano de 2019 e é do outro 

projeto de extensão que divide a sala com eles). A sala também possui alguns 

equipamentos que pertencem ao outro projeto de extensão. 

Além disso, o PVSJC possui duas salas para os alunos estudarem. Uma localizada 

no mesmo bloco em que a sala da coordenação, instalada na parte superior, e a outra sala 

fica em outro bloco. As duas salas são disponibilizadas para o funcionamento todos os 

dias da semana de 13h às 18h. Os alunos possuem 14 disciplinas, dentre elas matemática, 

física, química, espanhol, redação, entre outras. Os professores são alunos da própria 

universidade, ex alunos formados pela universidade, e até professores que não tem à priori 

vínculo com a universidade e lecionam em outras instituições. Até mesmo graduandos de 

economia que ministram matemática no PVS, ou seja, não necessariamente precisa de 

uma formação específica em matemática, nem em docência, para lecionar no curso. 

3. Ingresso no pré-vestibular social Josué Castro 
 

O ingresso dos jovens no início do surgimento do PVSJC em 2011 era feito de 

maneira que o coordenador julga mais “meritocrática”, pois até 2017 a entrada dos alunos 

era feito via prova objetiva. Segundo ele, com o passar dos anos e a verba diminuindo 

eles não tinham dinheiro nem para imprimir mais as folhas das provas. 

 
 

7 Segundo o coordenador, os cortes de bolsa das universidades foram severos e atingiram a eles. Dos 14 
professores, apenas 7 conseguiram bolsa esse ano. A bolsa é um valor mensal de R$400,00 onde os 7 que 
recebem dividem com os outros 7 professores sem bolsas, ficando um valor mensal de R$200,00 para cada 
um. 
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Dessa maneira, foram sendo pensada e testadas novas formas de abarcar de maneira mais 

“correta” os jovens no PVSJC, até que optaram por fazer sorteio. 

Hoje, o PVSJC funciona por sorteio. São 100 vagas disponíveis todo o ano. A 

coordenação do PVSJC lança um edital e disponibiliza online para que as pessoas possam 

se inscrever. A única regra para se inscrever é que o aluno esteja cursando o 3º ano do 

ensino médio ou já tenha cursado o 3º ano do ensino médio. Assim que a data do edital 

encerra o coordenador lança todas as inscrições validadas - no ano de 2019 foram mais 

de 300 inscrições - em um programa de computador e sorteia 100 números. As pessoas 

sorteadas são chamadas para compor as turmas do PVSJC, que normalmente são duas 

turmas com 50 alunos cada uma. Para a divisão das turmas também é realizado um sorteio. 

Não há no PVSJC nenhum critério socioeconômico, racial de seleção ou 

limitação de faixa etária por exemplo, mas ainda assim através da observação de campo 

pude notar que cerca de 90%  dos  frequentadores  do PVSJC  atendem  os requisitos que 

Zago (2008) chama atenção: são negros e moradores de bairros populares. Os egressos 

de escolas públicas no PVSJC, especificamente, são menores numericamente, quando 

comparados aos alunos negros de bairros populares. 

 
4. Campos versus Guarus 

 
Durante todo o período de campo que se iniciou em Março de 2019 e teve fim em 

Junho de 2019 consegui obter informações através de conversas informais que 

possibilitaram situar a origem de muitos dos jovens frequentadores, que em sua maioria 

são negros e moradores de bairros periféricos de Campos dos Goytacazes. Também são 

os primeiros das famílias a tentarem o acesso ao ensino superior via pré-vestibular social. 

Entrevistei dois alunos que aqui chamarei de Ana e João, ambos têm 18 anos e estão 

cursando o terceiro ano do ensino médio na mesma escola, situada no centro campista. 

João reside no bairro Aeroporto e Ana no Parque Prazeres, os dois bairros fixados em 

Guarus. Eu identifiquei João e Ana como jovens negros ao chamá-los para a entrevista, 

porém ao decorrer do artigo irei explorar a questão da identificação racial. 
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A cidade de Campos dos Goytacazes possui quatorze distritos8 e uma população 

estimada de 507.548 habitantes (IBGE, 2017), além de uma área territorial de 4.032,487 

km². Os bairros dos meus interlocutores - Parque Aeroporto e Parque dos Prazeres - estão 

localizados, como já citado, no subdistrito de Guarus em Campos dos Goytacazes, 

considerados violentos no imaginário social dos campistas. Para (PINHEIRO, 2018) um 

grande estigma se construiu a respeito de Guarus graças a seu processo histórico de 

ocupação, onde num primeiro momento foi território indígena e área de quilombos e hoje 

é habitado de forma geral por pessoas de estratos sociais mais baixos. Segundo ela, 

citando Assis (2016), “estas categorias diferenciam os campistas como os do ‘lado de lá’, 

ou seja, moradores de Guarus, e os do ‘lado de cá’, moradores do lado direito do Rio 

Paraíba” (PINHEIRO, 2018, p. 24). 

Na primeira figura abaixo é possível observar a localização no mapa de Campos 

do Parque Prazeres e do Parque Aeroporto - “lado de lá” do Rio Paraíba do Sul - onde 

ambos os entrevistados disseram que as pessoas de fora do bairro (ELIAS, 2011) 

estigmatizam os moradores de lá, inclusive com dificuldade de circulação entre os jovens 

e os “oficiais de fronteiras” (CECCHETO, MUNIZ E MONTEIRO, 2018b, p.2809) que 

no caso exposto por Ana podem ser os motoristas de aplicativo, segundo ela: 

Às vezes a gente vai pedir uber de noite e muitas vezes demora muito 
para um carro aceitar, eles acham que... por ter criminalidade em volta 
do bairro... eles acham que... o bairro acaba sendo perigoso também. 

A segunda foto ilustra bem a oposição “Campos x Guarus” marcada através do 

atravessamento da Ponte Leonel Brizola (popularmente conhecida como Ponte de 

Rosinha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Fonte: Anuário Estatístico de Campos dos Goytacazes. Centro de Informações e Dados de Campos 
(CIDAC), 2014. 
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Figura 1 - Mapa do distrito de Campos dividido por bairros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado pela autora9 
 
 
 

9 Disponível em: http://www.geocities.ws/cerotary_2/custodopolis.html. Acessado em: 02/08/2020. 
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Fotografia 2 - Muro localizado no Jardim carioca ao lado de Guarus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pinheiro (2018, p. 07). 
 
 
 

5. De vestibulandos à quase universitários: história, distinção e mudança 

de habitus 

Pensar nesses jovens frequentadores como Ana e João e, portanto nos grupos 

sociais dos quais eles fazem parte, principalmente nas juventudes negras moradoras de 

bairros menos abastados é pensar diretamente na rotulação que esses corpos sofrem em 

sua existência. Goffman ajuda a compreender esse processo de rotulação social através 

do que ele chama de estigma: 

As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um estigma, e os 
atos que empreendemos em relação a ela são bem conhecidos na -medida em 
que são as respostas que a ação social benevolente tenta suavizar e melhorar. 
Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 
completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 
discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, 
reduzimos suas chances de vida: Construímos uma teoria do estigma; uma 
ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 
representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras 
diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos específicos de 
estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso diário como 
fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem pensar no seu 
significado original. (GOFFMAN, 1981, p. 8). 

Segundo Goffman (1981, p. 5) quando olhamos para um estranho, os primeiros 

aspectos nos permitem antecipar a sua categoria e suas características, o que ele chama 

de “identidade social”. Baseando-nos nessas pré-noções, as transformamos em 

expectativas normativas, e exigimos com rigorosidade essas expectativas. O público alvo 

dos pré-vestibulares são os jovens já referidos que possuem sua identidade social 
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transformada em identidade deteriorada (ibid., p. 5). As características que antecipam 

essa “identidade social” são externas, e podem ser étnicas e físicas (traduzidas nas 

vestimentas e nas roupas, por exemplo), nesse sentido, a cor da pele negra e determinados 

tipos de roupas e acessórios irão definir à princípio a maneira que esses jovens são 

rotulados. 

Seguindo essa lógica, compreende-se que o PVSJC surge na vida desses jovens 

envolvidos-com (CECCHETO, MUNIZ E MONTEIRO, 2018a) como uma maneira de 

sair dessa rotulação (processo de estigmatização supracitado) e tentar se des-envolver – 

tanto no sentido de não se envolver quanto no sentido de desenvolvimento – ou seja, ser 

um pré-vestibulando nesse caso, é ser um pré-universitário e não apenas um vestibulando, 

o que faz com que os jovens saiam da condição de “nem-nem” – nem estudam e nem 

trabalham – (CARDOSO, 2013) e possam tentar na linguagem deles “melhorar de vida”, 

que é justamente sair da condição financeira e sociocultural atual, e ascender socialmente. 

A mãe de Ana é diarista e a mãe de João já teve várias profissões, entre elas, diarista 

também, porém no momento, está desempregada ajudando o irmão mais velho do João 

em uma espécie de academia dentro de casa. Tanto Ana quanto João disseram que querem 

fazer uma graduação e melhorar a vida da mãe deles. Ambos querem se “des-envolver”. 

A escolaridade da mãe dos dois é apenas o ensino fundamental. Ana não conhece o pai e 

João também não conheceu o seu pois ele faleceu ainda em sua primeira infância (causa 

da morte desconhecida por ele). 

Pais (2008) ao tratar dos significados dos símbolos das máscaras e dos estilos 

juvenis, afirma fazer-se necessário decifrá-los através de sua contextualização e de suas 

relações de uso. Ainda, para Pais (2008), as máscaras sociais, assim como as culturas 

juvenis, podem caracterizar “soluções” a problemas e contradições presentes no contexto 

em que vivem. Assim, se faz necessário entender quais estratégias os jovens utilizam, 

através dos símbolos, para driblar ou mobilizar o rótulo em diferentes contextos. Ora, 

utilizar o pré-vestibular como passaporte para mobilizar o estigma a partir dos símbolos 

que ele representa, traduzidos, sobretudo, nas roupas, postura, maneira de falar e andar 

sobretudo na circulação dos jovens pela cidade é uma das principais formas de distinção 

social, para não serem parados por agentes de segurança e controlados por vizinhos. 
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Foi possível identificar por meio da observação participante que esses jovens 

frequentadores do PVSJC possuem estilos juvenis muito próximos como utilizar 

bermudas largas, blusas largas – os chamados blusões dos movimento cultural do rap- , 

relógios e tênis de marcas, no caso dos meninos e das meninas roupas consideradas “de 

marca” para essa classe social. Porém, através das entrevistas foi possível notar que o 

estilo citado já não é mais adotado pelos jovens entrevistados o que, tem a ver diretamente 

com a distinção social que eles buscam via ascensão social. Quando perguntado sobre o 

estilo de roupas e se já foi parado pela polícia, João responde: 

Ainda mais, tipo assim, é bom você tocar numa coisa dessas eles não vêm as 
pessoas como eu, como você, eles vêem mais aquelas pessoas tipo que moram 
na periferia, numa comunidade. Que usa bermuda, camisa regata, tipo assim, 
os negros. Você sabe bem que os seguranças, policiais adora [sic] desconfiar 
pelo estilo da pessoa. Vamos dizer o seguinte, por fisionomia ou alguma coisa 
desse tipo. 

 
Em seguida, João continua: 

É mais pelo estilo que os policiais desconfiam. Se a pessoa usar kenner, anda 
com a cara fechada que já fala que é bandido que fala que é isso que fala que é 
aquilo. Mas tipo assim, pode até ser ou não mas eles não podem culpar as 
pessoas pelo estilo delas entendeu?! 

 
Depois dessa fala, foi possível notar que João mesmo morando em um bairro 

considerado periferia – Aeroporto – no subdistrito de Guarus, ignora esse fato e diz que 

as pessoas paradas pela polícia são pessoas que “moram na periferia” e pessoas negras. 

Além disso, ele admite quais o estilos juvenis característicos de pessoas que são paradas 

pela polícia. 

Essa fala evidencia que João não quer ser confundido com o grupo do qual ele fez 

parte e também não me associa a esse mesmo grupo. Essa distinção entre quem nós somos 

e quem são as pessoas que são paradas pela polícia tem a ver diretamente com a 

degradação histórica do corpo negro. Ora, estávamos em um ambiente universitário e 

usando roupas parecidas - ele com a blusa do PVSJC e calça jeans e eu com calça jeans 

e camiseta -. 

Petronilha Gonçalves e Silva (2007) chama a atenção para o fator de assimilação 

das imagens por meio da educação destacando que além dos povos indígenas, os africanos 

escravizados e seus descendentes quando podiam estudar era com a finalidade de mostrar 

para os mesmos representações negativas de si próprios e convencê-los de que deveriam 

ocupar lugares subalternos na sociedade. Sendo assim, essas imagens 
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permanecem no imaginário social e esses jovens negros buscam incorporar uma espécie 

de um novo habitus (Bourdieu, 2007) ao se inserirem nesse PVS. Além disso, ainda 

segundo Petronilha “ser negro era visto como enorme desvantagem, utilizava-se a 

educação para despertar e incentivar o desejo de ser branco” (SILVA, 2007, p. 495). 

Fica claro que, na tentativa de ascender socialmente, e portanto, de se mostrar 

digno ao espaço que ele estava ocupando, João incorpora um desejo - e já se vê assim - 

de que ele não é como os outros moradores de periferia. Essa lógica está intrinsecamente 

ligada à construção das imagens de controle (HILL COLLINS, 2019) das pessoas negras 

e da perpetuação no imaginário social brasileiro de quem são essas pessoas negras – 

imaginário esse que tem grande respaldo da mídia brasileira. 

Neusa Santos Souza (2008) em seu livro “Tornar-se Negro” mostra como se dá 

esse processo de “quebra de identidade”, quando o negro pertence a classes sociais mais 

altas ou tentam acessar esses espaços. A linguagem, seja ela gestual, oral e escrita 

institucionalizou o sentido depreciativo do significante negro10. 

Além da educação, da incorporação de um novo habitus (BOURDIEU, 2007), os 

jovens dos pré-vestibulares sociais utilizam daquele espaço para sociabilidade e uma 

possibilidade de ascensão social e principalmente de distinção. De acordo com Alves 

(2007), a distinção é uma acusação forte através dos estilos e, ao mesmo tempo, uma 

inspiração para um modelo de compreensão dos mecanismos sociais e culturais, que retira 

os fatores econômicos do centro das análises da sociedade porque remete às práticas de 

consumo culturais a uma estrutura relacional. Ou seja, se distinguir está relacionado com 

o capital cultural que a pessoa adquire ao longo da vida. Compilando os dados obtidos 

no período já citado, os jovens do PVSJC, utilizam do mesmo como passaporte de 

distinção no sentido de adquirir uma nova forma de falar, de se portar, e sobretudo, se 

vestir – vide o fato do PVSJC possuir camisa com o nome do da instituição, fato que 

auxilia a distinção – e de conseguir acessar lugares até então inacessíveis, como por 

exemplo, ir a um Museu com o professor de sociologia do PVSJC. 

Sendo assim, também compreendo como se dá a construção de um novo habitus 

(BOURDIEU, 2007) nos “jovens de projeto” (NOVAES, 2006) – nesse caso, no PVS-  , 
 
 

10 Neusa Santos usa o exemplo do “Aurélio” para citar um dos mais conceituados dicionários que vincula 
o verbete NEGRO aos atributos, sujeira, sujo e etc. 
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a partir da lógica de produção de tutela e controle por parte dos professores e gestores. Se 

localizou nesse espaço como os gestores do PVSJC sinalizam o pré-vestibular como uma 

alternativa para esse jovem classificado por eles como vulneráveis. 

 
6. Perspectivas raciais do jovens frequentadores do pré-vestibular social 

Ainda que esses jovens consigam driblar e/ou mobilizar o estigma por meio do 

PVS, utilizando as roupas do mesmo ou da escola e/ou mudando a maneira de andar e 

falar, há uma característica fundamental da qual eles não conseguem driblar e nem se 

desfazer dela: a cor da pele. Cor essa que na maioria dos jovens frequentadores do PVSJC 

é a cor de pele preta e/ou parda. Essa característica é inerente a existência deles e portanto, 

eles sofrem as consequências dessa cor, consequências essas que são manifestadas através 

do racismo. 

Segundo Silvio Almeida (2019) o racismo é sempre estrutural e é parte de uma 

ordem social. O racismo não é uma patologia e nem uma conduta desviante de 

determinada sociedade, pelo contrário, ele é parte normal de qualquer sociedade.  Ainda, 

segundo Almeida (2019) o racismo – que se materializa como discriminação racial – é 

definido por seu caráter sistêmico. Se trata de um processo em que as condições 

subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos 

âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas e não de apenas um ato 

discriminatório ou mesmo um conjunto de atos. 

A partir disso, tem que se ressaltar o caráter estrutural do racismo na sociedade 

brasileira, sobretudo na cidade de Campos, racismo esse que se manifesta através do 

preconceito racial já citado. Silvio Almeida (2019, p. 32) define o preconceito racial como 

“juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado 

grupo racializado, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias”. Como por 

exemplo, considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos e entre outros. 

Nessa mesma lógica, Oracy Nogueira explica “preconceito racial”: 
 

Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) 
desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma 
população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à aparência, 
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seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se lhes atribui ou 
reconhece (NOGUEIRA, 2006, p. 292). 

Ao ser questionada sobre qual cor de pele se considerava, Ana me disse que era 

negra, e quando perguntada se ela já sofreu racismo ou algum tipo de preconceito racial 

Ana me contou que não, mesmo que ao longo da entrevista narrou duas situações que 

poderiam ser interpretadas como preconceito racial e ela disse que pode ser preconceito 

de classe, segundo Ana: 

Olha... Já... Inclusive um recentemente... Eu precisei fazer um trabalho de 
história para a escola... no Palace hotel e... o gerente, ele foi... quando ele 
perguntou, tipo... ele tava [sic] sendo super simpático mas quando ele soube 
que nós éramos de escola pública, do Nilo Peçanha, ele não... o tratamento 
passou a ser diferente e a gente não conseguiu terminar de fazer o trabalho 
porque ele tava sempre indisponível para atender a gente… 

Ana estava com vários colegas da escola – alguns negros, outros não – a mudança 

de comportamento no gerente, a partir da análise feita por Ana, nos leva a compreender 

que o mesmo passou a tratá-los de forma diferente ao saber onde estudam, informação 

que possivelmente, representou, para o gerente, a tríade definida por (ZACCONE, 2007): 

os pobres, pretos e favelados. Logo, fazer parte dessa escola os incluíam nessa tríade. 

Nessa sequência, ao ser questionada se ela já foi parada pela polícia, Ana afirma 

que sim e que estava com mais ou menos 7 ou 8 amigos negros, entre homens e mulheres 

com idades entre 17 e 18 anos: 

É (risos)... Então... Estávamos eu e meus amigos num... no Jardim (São 
Benedito)... E daí (7 ou 8 amigos, tanto homens quanto mulheres)... e daí 
chegou os guardinhas e nós estávamos sentados em grupo e daí eles falaram, 
que nós não poderíamos ficar lá porque... ali estava tendo muita concentração 
de... no local que a gente tava [sic] sentado tava tendo muita concentração 
de...gente... fumando maconha, essa coisas... então eles estavam evitando de 
deixar grupos sentados por aquele lugar, daí nós levantamos e trocamos de 
lugar. Aí o guardinha foi lá de novo para gente e pediu para a gente sair, e daí 
tipo, a gente não quis sair, e a gente “bateu de frente” e eles falaram “ah, então 
a gente vai chamar a polícia” e a gente “ah, então chama a polícia, porque aqui 
é um lugar público e a gente está no nosso direito.” E... daí... eles chamaram a 
polícia, e daí a polícia veio.... 

Ainda segundo Ana a polícia os tirou de lá, e Ana não conseguiu fazer nenhuma 

associação entre o ocorrido e a cor de sua pele, mesmo estando com roupas do PVSJC, 

nesse caso, a cor da pele foi superior à distinção social, principalmente porque ela estava 

com um grupo relativamente grande de amigos negros. 
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Os pré-vestibulandos possuem uma série de características externas que os 

definem, como já citado, as vestimentas e a expressão corporal como principais. Além 

disso, a cor é sem dúvida, a primeira característica que irá defini-los, e marcar as suas 

relações nos espaços sociais, e na circulação pela cidade, que podem resultar na sua morte 

entendendo como o necropoder (MBEMBE, 2016) funciona nas sociedades atuais. Sendo 

assim, falar em juventudes negras estigmatizadas é falar também de violências, sejam 

elas violências físicas ou simbólicas (SOUZA, 2017). Por esse motivo, as consequências 

que esses jovens sofrem são em primeira instância sob a ótica do preconceito racial 

(racismo), como a situação narrada por Ana. Oracy Nogueira (2006) ao fazer uma análise 

racial no Brasil, faz uma distinção entre preconceito de marca e preconceito de origem – 

como tipos ideais –, na tentativa de diferenciar os diferentes tipos de preconceitos raciais 

entre o Brasil e os Estados Unidos da América. A diferença entre esses dois tipos de 

preconceito é: 

...Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, 
quando toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do 
indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca; quando 
basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico para que 
sofra as conseqüências do preconceito, diz-se que é de origem. (NOGUEIRA, 
2006, p. 292). 

Nessa sequência, o preconceito de origem é característico dos EUA enquanto no 

Brasil, se configura o preconceito de marca. Segundo o autor: 

O preconceito de marca determina uma preterição, o de origem, uma  exclusão 
incondicional dos membros do grupo atingido, em relação a situações ou 
recursos pelos quais venham a competir com os membros do grupo 
discriminador. (NOGUEIRA, 2006, p. 293). 

Assim, um clube de golfe, no Brasil, pode não querer admitir um indivíduo negro 

e/ou pardo diferentemente de um indivíduo branco que será aceito; porém, se o indivíduo 

de cor de acordo com Nogueira (2006) contrabalancear a desvantagem da sua cor por 

uma superioridade inegável, em inteligência ou instrução, em educação, profissão e entre 

outros, poderá fazer com que o clube de golfe lhe conceda acesso, tornando-se uma 

exceção, sem se obrigar a proceder da mesma maneira com outras pessoas com traços 

raciais equivalentes. Dito isso, é possível compreender as tentativas de des-envolvimento 

desses jovens, tentando principalmente via educação mudar o seu 



18 
 

/ 

destino e no caso do PVS, via educação popular se distinguir e ascender socialmente, com 

a expectativa de fazer parte das exceções do clube de golfe. 

Como no Brasil o preconceito de marca que prevalece, tanto Ana quanto João e a 

maioria dos pré-vestibulandos do PVSJC buscam ser exceção dos clubes de golfes no 

Brasil, principalmente através da estética e comportamento. A via estética pode se dar a 

partir de estratégias de embranquecimento, como alisamento de cabelos e pelo advento 

da miscigenação onde a cor da pele é menos retinta e os traços ditos negróides podem vir 

a ser “disfarçáveis” (MUNANGA, 2019). Mesmo que eu à priori tenha identificado João 

enquanto homem negro, João ficou na dúvida ao ser questionado por mim qual era a cor 

que ele se considerava: 

Ah, como eu me considero? Bem, como todos nós somos vamos dizer assim, 
um fruto de miscigenação de colonizadores, de colonizadores e tal. Eu sei 
porque eu sou meio péssimo em história. Eu me considero como moreno, 
negro, assim... Tanto faz... Negro, moreno, assim. 

João não consegue se definir com clareza e as razões para isso podem ser múltiplas 

e não serão sanadas nesse artigo. Na posição em que ele se encontra, pode-se destacar 

que se declarar de primeira como um jovem negro pode fazer com que se estabeleça uma 

imagem negativa que ele não deseja. Neusa Souza (2008) diz que: 

A autoridade branca quem define o belo e sua contraparte, o feio, nessa 
sociedade classista onde os lugares de poder e tomadas de decisões são 
ocupados hegemonicamente por brancos. Ela é quem afirma: “o negro é o outro 
belo”. É esta mesma autoridade que conquista, de negros e brancos, o consenso 
legitimador dos padrões ideológicos que discriminam uns em detrimento dos 
outros. (SANTOS, 2008, p. 29). 

Se ocupar espaços de prestígio significa ser branco, e ser branco significa ser 

“normal”, quanto mais perto do normal a pessoa for, mais fácil ela ocupará esses lugares. 

Nesse caso, ser negro significa o mais distante do normal e “para afirmar-se ou para 

negar-se, o negro toma o branco como marco referencial” (SANTOS, 2008, p.27). Aqui, 

o que está sendo dito é da naturalização de uma lógica do racismo estrutural (ALMEIDA, 

2019) que é a sociedade brasileira. João pode ter internalizado essa lógica, mas para além 

disso, há uma dificuldade de autodeclaração pelo advento da miscigenação. Mesmo 

assim, há muitos movimentos que reivindicam padrões de beleza, denunciam a utilização 

dos espaços de prestígio e exaltam os fenótipos negros. 
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Os pré-vestibulares sociais são frutos de iniciativas populares dentro do âmbito da 

educação popular como já apresentado anteriormente. Maria da Gloria Gohn (2009) em 

seu artigo “Educação não-formal, educador(a) social e projetos sociais de inclusão social” 

discorre sobre o que são os projetos sociais educativos, e quem são os educadores sociais 

que trabalham nesses projetos. Mesmo que os PVS não sejam de fato um projeto social, 

eu os aproximo dos projetos sociais pelo seu caráter de educação popular, por isso 

também utilizo o conceito de educador social nos PVS mesmo que a definição da Gohn 

seja no contexto dos projetos sociais, segundo a autora: 

O Educador Social é algo mais que um animador cultural, embora ele também 
deva ser um animador do grupo. Para que ele exerça um papel ativo, 
propositivo e interativo, ele deve continuamente desafiar o grupo de 
participantes para a descoberta dos contextos onde estão sendo construídos os 
textos (escritos, falados, gestuais, gráficos, simbólicos etc) (GOHN, 2009, p. 
33). 

Assim, os educadores sociais podem ser vistos como os gestores de projeto social 

e nesse caso, também dos pré-vestibulares, na função de coordenadores e/ou professores. 

Esses educadores cumprem um papel fundamental no que diz respeito às expectativas 

futuras dos jovens que frequentam os PVS como também na manutenção das normas a 

partir da internalização das regras (ELIAS, 2011). Além disso, se sentem responsáveis 

pelo “resgate social” desses jovens. Isso é perceptível pelos discursos do coordenador em 

que sempre diz que os jovens ali estão tendo a oportunidade de competir com alunos de 

escolas particulares para prestarem o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), e que 

se ele correu atrás e conseguiu, esses jovens também conseguem com a oportunidade do 

pré. 

A partir dos dados coletados no PVSJC pude observar também que os 

frequentadores atribuem papel fundamental a escola – educação formal –, mas não 

suficiente para alcançar os objetivos de ascensão social. Ana quer ser delegada federal e 

para isso, precisa cursar Direito, como segunda opção ela gostaria de fazer Ciências 

Sociais porque gosta; Ana vai tentar universidades fora de Campos dos Goytacazes como 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Estadual de Campinas. Já João 

gosta de biologia, gostaria de compreender melhor o funcionamento do corpo humano, 

gostaria de cursar enfermagem em Campos dos Goytacazes, enquanto trabalha. Há 

expectativas diferentes nos dois porém ambos querem mudar a sua classe social que 
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consideram classe média baixa através da universidade. Eles dizem que a escola é um 

importante instrumento de “preparação para a vida” e de socialização porém não dá conta 

do conteúdo que eles precisam para alcançar a graduação, o que faz com que o pré-

vestibular Josué Castro seja de extrema importância para ambos. Quando perguntados 

sobre a palavra que resume o PVS para eles Ana disse “esperança” e João “oportunidade”. 

De acordo com Ceccheto, Muniz e Monteiro (2018b:2807) “espera-se dos 

elegíveis como vulneráveis que financiem o seu próprio resgate social”, promovendo seu 

des-envolvimento pelo autocontrole e auto policiamento. Dessa forma, o indivíduo 

obedeceria à lógica neoliberal do indivíduo-empresa (DARDOT & LAVAL, 2017, p. 

140). 

Esses jovens não se veem apenas como pré-vestibulandos mas como pré-

universitários. Eles internalizam a lógica que eles próprios precisam se resgatar da 

situação social deles, sendo uma empresa que vende um serviço e não só trabalha, a venda 

desse serviço é o próprio corpo em busca de ascensão social, segundo Dardot e Laval: 

Se todo indivíduo deve desenvolver suas qualidades pessoais para reagir 
rápido, inovar, criar, “gerir a complexidade numa economia globalizada”, 
como dizem as expressões estereotipadas em voga, é porque todo indivíduo é 
idealmente um gerente com o qual se deve contar para resolver os problemas. 
O domínio de si mesmo e das relações comunicacionais aparece como 
contrapartida de uma situação global que ninguém consegue mais controlar. 
Se não há mais domínio global dos processos econômicos e tecnológicos, o 
comportamento dos indivíduos não é mais programável, não é mais 
inteiramente descritível e prescritível. O domínio de si mesmo coloca-se como 
uma espécie de compensação ao domínio impossível do mundo. O indivíduo é 
o melhor, senão o único integrador da complexidade e o melhor ator da 
incerteza (DARDOT E LAVAL, 2017, p. 342). 

 
A finalidade dessa lógica que esses jovens incorporam é de acompanhar as 

transformações do mundo e não ficarem à mercê dele “sem fazer nada” – não serem 

jovens que nem estudam e nem trabalham – (CARDOSO, 2013) para isso, esses jovens 

precisam segundo, Sennett (2009) ser flexíveis e de alguma maneira negar os estilos da 

sua família que lhes são atribuídos. Dessa forma, o controle do tempo e a racionalização 

do mesmo, de acordo com Sennett (2009) é um dos mais importantes atributos do homem 

moderno, e não poderia ser diferente dos jovens do pré vestibular, que em sua 
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maioria são formandos do terceiro ano ensino médio e organizam o tempo de maneira a 

ir para a escola, o pré-vestibular e entre outros. 

 
7. Considerações finais 

 
 

Os dados analisados e as reflexões expostas tratam de uma realidade social 

específica e contextualizada, mas já são capazes de demonstrar alguns caminhos no que 

diz respeito a uma maneira de preencher lacunas das desigualdades sociais existentes na 

sociedade campista por meio dos pré-vestibulares sociais e/ou comunitários. 

Compreender que os jovens frequentadores sabem que são jovens estigmatizados e 

mobilizam o rótulo é dar um peso importante a agência dos mesmos. 

Dessa maneira, para as juventudes do PVSJC vistas envolvidas-com, é importante 

mostrar que não são “nem-nem” – nem estudam e nem trabalham – (CARDOSO, 2013) 

e que estão em processo de des-envolvimento, para driblar as abordagens policiais e 

julgamentos exteriores. Através, sobretudo, da distinção social por meio da incorporação 

de um novo habitus que se expressa em novos símbolos corporais como falar com menos 

gírias, utilizar calça jeans e a camisa do pré-vestibular, evitar adereços e entre outros. 

Além disso, vale ressaltar que os resultados expostos evidenciam que ainda que 

esses jovens consigam driblar e/ou mobilizar o estigma por meio do PVSJC, a fim de 

abdicarem da identidade deteriorada (GOFFMAN, 1981) e comportamental, para desta 

forma gozar de uma identidade pacífica, mesmo que momentaneamente, há uma 

característica fundamental da qual eles não conseguem driblar e nem se desfazer dela: a 

cor da pele. Cor essa que na maioria dos jovens frequentadores do PVSJC é a cor de pele 

preta e/ou parda. Como essa característica é inerente às suas existências, eles sofrem as 

consequências que são manifestadas através do racismo. Portanto, muitas vezes as 

tentativas de des-envolvimento podem ser frustradas. 

É possível dizer que o pré-vestibular social Josué Castro, além de funcionar como 

um “processo civilizador” (ELIAS, 2011) no sentido de controlar e adequar os jovens 

participantes às normas, também funciona como expectativa de futuro através da 
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mobilidade social. Expectativa essa, que está resumida na palavra que Ana usou para 

definir o PVSJC: esperança. 

Por fim, o artigo demonstra que a educação formal (via escola pública) é 

importante, mas não o suficiente para possibilitar certificação e acesso a vários jovens no 

ensino superior de excelência. A pesquisa também é relevante pois auxilia na produção 

acadêmica sobre os pré-vestibulares sociais. Pensar o PVSJC como estratégia de ascensão 

utilizada por jovens de classes populares é propor também caminhos para que se possa 

elaborar políticas públicas que visam igualar as juventudes bastante desiguais. 
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